1903.

O Padre

Brottier professa na Congregação do Espírito Santo
e consagra a sua vida ao apostolado.
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O CORAÇÃO DE AUTEUIL

Em

1976,

recebi

uma

palavra

do

nosso

Superior

Geral,

Padre Frans Timmermans, pedindo-me para ir trabalhar em
Auteuil com o Padre Jean Gosselin, Director Geral da Obra. Foi
a 11 de Fevereiro, data de fácil retenção, pois associava desde
então ao

meu

trabalho

uma

das minhas Santas preferidas, Bernar-

dette Soubirous. Se a Santa Bernardette não faltou o afecto ao

longo da vida, muito ao contrário, por outro lado, foi marcada
na sua carne, como muitos dos nossos jovens, pelas dificuldades

da familia. Além disso, por

uma

espécie de premunição, dois meses

exactos antes da minha chegada a Auteuil, tive de

para

uma

O

reunião sobre as vocações.

passei a noite, propôs-me de

manhã

ir

em

amigo,

ir

a

Ne ver s

casa do qual

rezar diante do relicário

de Santa Bernardette. Sendo a reunião apenas às 10 horas, disse

que sim, sem precipitação, pois não tenho grande devoção aos
relicários

...

Deus esperava-me para me dar

ali

uma

aliada e amiga na

Comunhão dos Santos. Diante do corpo franzino desta jovem,
marcado por tantas privações, senti-me de repente perturbado.
Sim, Bernardette Soubirous era verdadeiramente a irmã de todos
os

pequenos que nós recebíamos. Não fora por acaso que o seu

corpo se não desenvolvera e a

Em

contrapartida,

asma

Deus amara-a com

a martirizara até morrer.

um amor

de predilecção,

pois Ele «exalta os humildes». Brutalmente, revelava-se-me

dos aspectos de Auteuil, até então desconhecido
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:

um

através da Obra

do Padre Roussel e do Padre Brottier, Deus gritava ao mundo de
hoje que Ele ama os pobres, os mais abandonados, os mais deserdados. Aliás,

A

como

explicar a ajuda insensata que lhes presta

?

descoberta da acção da Providência

Com

a chegada a Auteuil, eu ia descobrir pouco a pouco

muitas outras dimensões que, até então, só conhecia superficialmente. Tinha vivido, porém,

oito

das nossas casas, cuidando de

anos no Castelo de Vaux, a maior

um

lar missionário,

mas ignorando

completamente o funcionamento financeiro de Auteuil.
Havia verdadeiro motivo para ficar pasmado ... Como é que
o administrador geral da Obra podia dormir tranquilo?... Certifiquei-me de uma forma brutal que não tínhamos a garantia senão
de 40 % dos recursos necessários para fazer viver as 25 casas
alimentar, aquecer, educar 3.400 jovens e pagar 1.300 pessoas ao
seu serviço. Não tínhamos capitais. Precisávamos, portanto, que o
Senhor nos desse cada dia 60 % do nosso orçamento. Ora, em
cada dia do mês, em cada mês do ano, em cada ano, nós pagámos
:

todas as despesas, inclusive os investimentos imprevistos e imprevisíveis,
fina.

como

E há

é

uma

caldeira que rebenta ou

despesas imprevisíveis

em

25

um

veículo que se

casas de crianças

...

um momento

da minha infância. No decorrer
de um retiro, li a vida do Padre Cotolengo, de Turim, e fiquei
maravilhado com este sacerdote que só contava com Deus para
fazer viver 2.000 pessoas do seu hospital. Pormenor inesquecível
para um garoto de doze anos à tarde, abria a janela e esvaziava
a gaveta para a rua, para que lhe não faltasse a confiança n'Aquele
que alimenta as aves do céu ...
Ora, eis que se operava diante dos meus olhos o mesmo gesto
da Providência para com os pobres
os nossos 3.000 rapazes,
Revivi então

:

:

alimentados, instruídos,

educados,

graças aos dons dos nossos

amigos do céu e da terra. Não esvaziávamos a caixa pela janela,
mas, sem capitais, sempre inquietos com o dia seguinte, como

homens de pouca

fé, diria

Jesus, víamos chegar o dinheiro exacto,
32

exacto,

para pagar as despesas e aplacar a tempestade dos

credores.

Confesso que, nos primeiros meses que passei

em

Auteuil, vivi

que o Padre Brottier era conhecido por toda a
França, mas não compreendia sempre muito bem como Deus
intrigado. Sabia

podia ajudar-nos até àquele ponto

A

!

presença de Santa Teresinha no correio de cada dia

No entanto, já no Castelo de Vaux, Deus preparava-me o
caminho da luz. O Padre Luciano Rozo, antigo Provincial de
França e depois Superior religioso de Auteuil, que vivia retirado
no n.° 40 da Rua La Fontaine, onde estava encarregado de responder ao correio, falara-me várias vezes das numerosíssimas
cartas que chegavam a Auteuil; lera-me mesmo algumas. Eram
cartas comovedoras, cheias de fé, de pessoas muito aflitas que
pediam a ajuda do Padre Brottier e de Santa Teresa. Disse-lhe
então « O meu Lar missionário do Castelo de Vaux vive e aproveita o trabalho das oficinas de Auteuil; mande-me regularmente
algumas dessas cartas oferecer-nos-ão oportunidade para rezarmos por todos os amigos de Auteuil». Deste modo, tive ensejo de
:

:

entrever o que, progressivamente, se

me

ia revelar.

Nesta época, li várias vezes todo o correio que chegava e
compreendi, de forma brutal, a Obra de Auteuil. No fundo, aquela
que o Padre Brottier escolhera para protectora dos seus órfãos

em Novembro

de 1923

— Teresa

de Lisieux

—

revelava-se por

toda a parte, nestas cartas. Todas elas, por vezes às centenas,

falavam de Teresa. Invocavam-na, recomendavam-lhe múltiplas
intenções, agradeciam-lhe múltiplas graças. O seu nome e o do
Padre Brottier misturavam-se sempre como os de dois cúmplices,
para arrancar ao Céu pedidos impossíveis.
O Padre Brottier não pensava senão nela, desde que chegara
ao meio dos seus órfãos. Perante a imensidade da tarefa
desencalhar a grande Obra do Padre Roussel
pedira imediatamente
aos pequenos desta Casa que rezassem durante nove dias por

—
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—

:

uma

intenção particular,

sem

lhes dizer, no entanto, de que se

tratava.

Autorização para a construção da Capela
Se

um

dia vierdes a Auteuil, procurai ver o grande
do transepto, por cima do altar da Virgem,

à direita

perto do túmulo do Padre Brottier. Vereis

ai,

vitral,

muito

à esquerda, esta

inscrição

«No

dia 1 de

Dezembro de

1923,

Sua Eminência

o Cardeal

Dubois, Arcebispo de Paris, autorizou a construção deste
santuário dedicado

o

a Santa Teresa do Menino

Jesus. »

Quer isto dizer que, nove dias depois da sua chegada a Auteuil,
Padre Brottier obtivera já a licença para construir a primeira

capela da cristandade consagrada a Santa Teresa de Lisieux e

dera esta Santa como protectora aos seus Órfãos. Adoro a resposta
do Padre Brottier ao Cardeal, quando este lhe observou que

uma

jovem protectora não era muito própria para os seus miúdos parisienses
« Pode acontecer
teria dito
que os meus rapazes
não se ocupem muito dela, mas ela ocupar-se-á deles.» Desde
então, põe toda a energia ao serviço da causa de Teresa, para a
fazer conhecer e amar, primeiro, dos parisienses, e depois, da
França inteira. Eis o que ele mesmo escreveu no editorial de 6
de Novembro de 1926 de « França Ilustrada »

—

—

:

:

«À

direita

do transepto (da nossa capela), no

apresentado aqui ao lado

reproduziram

um

(nesta revista),

facto histórico.

No

dia

1

os

vitral

artistas

de Dezembro

de 1923, o Director da Obra dos Órfãos de Auteuil conseguia de S. E. o Cardeal Dubois autorização para construir

a capela

e

a consagrar a Santa Teresa do Menino Jesus.

O

Arcebispo de Paris é apresentado de joelhos com a
maqueta da Capela de Teresa nas mãos rodeada de peque34

nos comungantes e dos mestres que se sucederam na

Comunhão o Padre Roussel, humildemente ajoelhado por detrás do Cardeal, e depois os
Cónegos Fontmne, Blétit e Muffat, e por detrás destes,

direcção da Obra da

:

de pé, o Director actual.
Nossa Senhora da Primeira Comunhão, sentada, com
o Menino Jesus sobre os joelhos a estender as mãos para
os pequenos comungantes, recebe
é prestada.

À

volta,

fulgindo

ostensório,

esvoaçam

numa

a homenagem que lhe

os Anjos e, lá no alto, o

luz de

ouro,

recorda que é

para a HÓSTIA SANTA que sobem todos os gestos relique Teresa se empenhará neste santuário, como
ela mesma escreveu, por fazer amar o Amor. »

giosos, e

A

mobilização dos benfeitores
para a construção da Capela

sel

A «França Ilustrada»
em 1874, para dar a

era o semanário, criado pelo Padre Rous-

O Padre

conhecer a sua obra.

Brottier

vai utilizá-lo, antes de mais, para fazer conhecer Teresa. Entre
1 de Dezembro de 1923 e 29 de Outubro de 1927, todos os
sem excepção, falarão de Teresa e do seu Santuário.

editoriais,

Mantém em expectativa, à volta do projecto, todos os assinantes
da revista, mediante subscrições com gráficos, listas a preencher
e notícias semanais do estado dos trabalhos. O editorial de 6 de
Junho de 1924 anuncia já a colocação da primeira pedra; o de 6
de Setembro o começo das obras; e o de 29 de Setembro apresenta
aos leitores o plano da nova basílica. Falando de Teresa, o Padre
Brottier manifesta
listas

um

entusiasmo contagioso. Quando lemos as

de subscrições somos levados a afirmar que a França inteira

se mobilizou para oferecer à

jovem carmelita de Lisieux o seu

santuário parisiense.

A

25 de Outubro

dá a conhecer aos

leitores

íntimo pensamento, as razões da sua escolha

:

é

da revista o seu
porque

foi mila-

grosamente protegido por Teresa durante os quatro anos da guerra
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que lhe quer construir a capela; além disso e, antes de
mais, esta capela será o sinal e o meio duma verdadeira educação cristã, objectivo primário e essencial da Obra do Padre

de

1914,

Roussel.

De ora em diante, o Padre Brottier vai também lançar mão
do correio para dar a conhecer Teresa. Responde a milhares de
cartas de benfeitores e cria deste modo a cadeia de amizade
que, mais do que nunca, sustenta a Obra dos Órfãos Aprendizes
de Auteuil. Conservamos a sua pena. Tenho olhado para ela muitas
vezes. Dizem-me que escrevia até cem cartas por dia ... Quando
penso nisso, crispam-se-me os dedos sobre a minha «Waterman»;
Compreendo porque é que ainda hoje, alguns
é uma proeza
correspondentes me enviam autógrafos do Padre Brottier, cartas
a eles endereçadas, como aquela que recebi ultimamente de um
menino de coro do Padre Brottier em 1908, em S. Luís do Senegal,
!

ou então cartas por ele dirigidas aos pais ou avós dos seus
correspondentes.

A

força constituída pelos benfeitores

é

Tudo isto manifesta duma forma evidente que o correio actual
apenas o resultado do imenso labor do Padre Brottier e, antes

de mais, do seu afecto a Teresa de Lisieux.
A Obra de Auteuil assemelha-se a um icebergue.

A

parte

visível é constituída por 25 casas, 3.500 jovens e 1.300 pessoas ao

seu serviço; a parte invisível, essa é formada por milhares de

pessoas que são os amigos de Teresa e do Padre Brottier.

Dentro da Comunhão dos Santos, todos estes amigos representam uma enorme força de oração e de intercessão que explica
o inverosímil. Graças a eles, temos diariamente o dinheiro necessário. Apresentei alguns exemplos desta espantosa generosidade.
O dinheiro é necessário para viver, continuar, mas esta força
tem outros pontos de aplicação, muito mais importantes para a
sobrevivência da Obra espiritual do Padre Roussel e do Padre
Brottier. Por exemplo, a transição progressiva da maior parte
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das Direcções das Casas, nas mãos de leigos, arriscava fazer
perder à Obra o seu sentido primitivo. De cada vez, a Providência
permitiu colocar nos lugares homens e mulheres capazes de conservar o espírito dos fundadores, sem no entanto nos imobilizarmos
em tradições estéreis. Por exemplo, era grande a tentação de

bons

aceitar

rapazes

alunos,

submissos

assim pela imagem de qualidade da Casa
pelo

lidos

Espírito,

os

Directores

tranquilos,

e

Ao

...

velando

contrário, impe-

acolhem de preferência

os

mais pobres.
Só o n.° 40 da Rua La Fontaine abrigava em 1982-83 cerca
de 340 jovens de 32 nacionalidades diferentes ... O Director sabe
muito bem que há alunos de mais, mas, diante de certas situações,
o coração transige com o que a razão recusa.
!

Três exemplos

.

.

Dois adolescentes apresentaram-se recentemente no seu escritório

:

têm respectivamente

14 e 15 anos.

São dois amigos,

querem ? — Os nossos
não querem ocupar-se de

preto e outro branco. «Que é que vocês

um
pais

não sabem que fazer de nós;
nós.
Recusaram-nos a ambos a admissão no L.E.P. ali da esquina;
Mas, porque é que vocês vêm aqui ? »
somos fracos de mais
Resposta do jovem negro « Durante as férias li um livro, a vida
do Padre Brottier. Vi que ele aceitava tipos como nós, para lhes
ensinar uma profissão. Tinha o endereço desta casa. Dissemos
connosco É para nós. Vamos lá » E os rapazes cá estão.
!

—
:

!

:

São vinte e

Vê uma sombra

uma

horas

adolescente de 14 anos. «

meu

!

O

Director está de volta ao quarto.

junto da grade do jardim. Aproxima-se.

Que fazes

aí ?

— Estou

É um

à espera do

irmão. Disse-me para o esperar aqui. Ele tenciona pedir

me

mas ainda não chegou.
sei. — Anda daí,
é que vais dormir esta noite ?
eu sou o Director da Casa, vou-te arranjar uma cama e amanhã
trataremos do caso com o teu irmão. » O irmão, oriundo de Benin,
ao Director da casa para

— Onde

acolher,

— Não

veio no dia seguinte e o jovem está connosco.
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»

!

Garcia é um verdadeiro órfão de pai e mãe. Vivia com a
avó de 78 anos, para os lados de Vierzon. Tem 14 anos. Duas
primas parisienses disseram-lhe
« Levamos-te para Paris para
estudares.» Esqueceram-se de lhe dizer que era para o internar
:

na nossa casa. Sente-se totalmente perdido, desorientado, longe da
avó adorável, junto da qual nada fazia, é claro, mas que era o seu
único ponto de referência. Chora durante todo o dia. O Director
anima-o «Não te inquietes, conheci outros que, como tu, choraram
muito nos primeiros dias, mas que, ao fim de três anos, com um
bom diploma no bolso, disseram « Que pena ter de partir
Aí tendes Auteuil, neste momento, graças à oração dos nossos
amigos, que nos forçam a ficarmos fiéis à linha traçada pelos
nossos fundadores. Sim, isso mesmo, quanto o sinto
Um outro ponto, muito difícil de manter num mundo impregnado de liberalismo, é o da apresentação da fé aos jovens que
acolhemos. Conheço a nossa pobreza neste domínio e longe de
mim mostrar um optimismo descabido. Mas o que é evidente é
o número de pessoas, homens e mulheres, duma fé sólida e contagiosa, que Deus nos envia, para dar testemunho junto de todos
estes jovens. É um trabalho muito humilde. Precisamos de recordar
com frequência a parábola da semente que cresce sozinha, depois
de semeada por Deus, graças à nossa boa vontade; e a da cizânia
que cresce ao mesmo tempo com a boa semente. Somos tão
apressados em arrancar a cizânia e ficamos tão desconcertados
com a paciência e a tolerância do Senhor Tão expeditos somos
que nos arriscamos, com isso, a destruir o jardim.
:

:

!

!

A

necessidade de bons educadores das crianças

De passagem pela nossa casa de Ruche, na ilha da Reunião,
a uma reunião do grupo «Despertar da Fé» (Éveil de
la foi). São oito adultos que reúnem regularmente com os nossos
jovens para lhes falar de assuntos religiosos. Verónica, uma das
educadoras, abriu a reunião com uma belíssima meditação sobre
assisti
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»

a festa de 15 de Agosto. Comparava Maria com a mulher da
Reunião. Insiro-a aqui e dir-vos-ei depois porquê.

«Em

Nazaré, Maria habita

terra batida e

um

uma

pobre casa com o chão

pátio para várias famílias. Levanta-se cedo

em
e,

conforme o costume judeu, acompanha o marido na oração, reci« Escuta Israel
O Senhor teu Deus
Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu
é o único Senhor
coração, com toda a tua alma e amarás o teu próximo como a ti
mesmo por amor de Deus. »Imediatamente depois, pÕe-se ao trabalho, como todas as mulheres da sua condição, pois o seu esposo
não passa de um pobre artífice, sucessivamente marceneiro, fazetando com ele estas palavras

:

!

!

dor de carros ou carpinteiro consoante as necessidades.

Cada refeição que Maria prepara, cada peça de roupa que
conserta, cada varredura das aparas ou do serrim da madeira,

são outros tantos actos de amor a Deus. Por

isso,

no fim de cada

um

dos seus dias aparentemente ordinários, em que outras pessoas
juntam apenas um montão de calhaus (actos sem valor), Maria,
a humilde mãe de Jesus, arrecada toda uma série de diamantes,
obras de eterno valor. Deste modo, quando, na tarde da vida, é
julgada sobre o Amor, como todos nós o seremos, Maria é achada
extraordinariamente grande aos olhos de Deus. O seu julgamento
é

um

triunfo, a coroação

garantirá

É

uma

duma

vida cheia e meritória que lhe

glória inaudita por toda a eternidade.

evidente que a qualidade de vida espiritual desta educadora

lhe permitirá favorecer o trigo e abafar a cizânia, entre os jovens

da Casa de Ruche. Aqui tendes o que, dia após

dia,

nos alcança

de Deus a oração imensa dos nossos amigos, traduzida

que nos chegam diariamente.
coração de Auteuil e a nossa força.

estas cartas

É

em

todas

aqui que está o

Amostras da correspondência recebida
Resta-nos agora apresentar alguns fragmentos de milhares
de cartas, qual delas a mais bela. Em 1976, acontecia recebermos
diariamente mil cartas. Em vez de decrescer, este movimento não
fez senão aumentar, para atingir

uma
39

amplitude que, na maré

alta,

»

:

Que

vai até duas mil por dia e mais até, nos períodos de ponta.

força de atracção é esta que soleva os corações senão o sol divino

?

Nada, nada explica Auteuil a não ser a misericórdia para com os
mais infelizes, os mais deserdados espiritualmente, a misericórdia
de que Teresa de Lisieux fez o centro da sua mensagem.
Existe, a propósito deste correio, uma impressionante analogia
com os salmos. Circunstância esta que forçosamente me provocou
muitas vezes, quando eu rezava a Liturgia das Horas.
Os salmos são os gritos do Espírito Santo. Serve-se, como
de harpas, dos pobres de Israel, que cantam e gemem, conforme
os corações destes homens estão cheios de dor e de angústia, de
alegria, de esperança e de amor. São cânticos admiráveis
Só Deus
os podia inspirar. São orações rudes, gritos de homens confrontados com o pior, com o sofrimento, a doença, a morte... «Meu
Deus, meu Deus, porque me abandonastes ? » (salmo 22.) Tal foi
o grito de Jesus moribundo na Cruz.
Encontramos tudo isto em numerosas cartas do correio de
!

Eis alguns excertos dessas cartas.

Auteuil.

salmos do século
Salmo 69

Não serão

elas

os

XX ?

:

«Estou cansado de tanto gritar, a minha garganta secou,
consumiram-se-me os olhos à espera do meu Deus. »

—

«

É um

apelo desesperado que lhes dirijo

:

o

meu

filho,

há

algum tempo divorciado, entrega-se à bebida ... Cada dia
se afunda mais ... Perdeu o emprego, pois acaba de pedir
a demissão. Rezem para que o Padre Brottier e Santa Teresa lhe
a

fé,

dêem de novo

o gosto de viver, reencontre,

o equilíbrio necessário para

erros e achar

um

reconhecer

os

com
seus

emprego.

Salmo 111

«Louvarei o Senhor de todo o coração... grandiosas
são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem
as ama.»
40

::

—

»

»

«Poderia ter a bondade de me mandar uma estampa do
Padre Brottier ? Fui educado no amor deste santo homem
e gostaria de ter sempre comigo uma estampa dele.
Tenho 27 anos, um trabalho que me apaixona e devora, e
digo-me que, sem pessoas como vós, a vida perderia uma
das suas dimensões mais fundamentais.»

Salmo 91

«Porque acredita em mim, salvá-lo-ei, defendê-lo-ei, porque conhece o meu nome. Quando me invocar, hei-de
responder -lhe, aquando da angústia, estarei ao seu
lado

— «Um

...»

acidente de viação fizera de mim, aos 19 anos,

pessoa desagradável, impossível

pensavam que jamais

sairia

...

,

os

deste

meus

queria

pesadelo...,

morrer, porque sofria demasiado. Foi então que a
vos pediu para rezardes por

mim

...

A

uma

pais e amigos

partir do

mamã

começo

da novena, senti uma melhoria inexplicável. Todos quantos
vieram ver-me na ocasião o notaram. Hoje, tenho vinte
anos, e aqui estou fora do túnel, graças ao Padre Brottier
e a Santa Teresa. Reencontrei o

bom humor

a alegria de viver

por terdes rezado por

...

Obrigado,

habitual e

mim.
Salmo 84

«O Senhor Deus é sol
É ele quem concede

—

e escudo,

favores e fortuna.»

«Após longa doença que durou

dois anos

...

,

dois anos de

agonia e de terríveis sofrimentos, o meu querido esposo
acaba de me deixar. Nunca desesperou, nunca se revoltou.
Conservou a fé e jamais deixou de rezar a Santa Teresa
e ao Padre Brottier. Comungava muitas vezes e oferecia
os sofrimentos pelos outros. Eu, sua esposa, continuarei a

manter

total

confiança no Padre Brottier.
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»

!

:

»

Salmo 40

«Esperei no Senhor com toda a confiamça;
inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor.

— «Traumatizada

pelo recasaniento

»

do pai, Brígida fugiu.

Soube que partira para as índias. Havia treze anos que
eu pedia diariamente e com toda a confiança ao Padre
Brottier o regresso da fugitiva. Cumpriu-se
Voltou no dia
24 de Setembro. Contrariamente ao que temíamos, parece
perfeitamente em forma e feliz... Oh como é bom reencontrar a família
Obrigado, Padre Brottier.
!

!

!

Salmo 34

«Quando um pobre invoca

o Senhor,

Ele atende-o e liberta-o de todas as suas angústias.

»

— «O

Padre Brottier ajudou o meu filho de 17 anos a bem
morrer ... dignamente, santamente. Na minha imensa tristeza, esta é a melhor consolação.»
,

Salmo 70

«Eu

sou pobre e miserável, vinde depressa ter comigo,

Senhor. Vós sois a minha ajuda e o
tardeis,

Senhor

meu

auxílio,

não

»

— «A

minha filha suicidou-se, há doze anos. Hoje, é o meu
que está completaimente deprimido ... O meu marido
abalou. Estou sozinha com a minha dor. Não sei se compreende a minha infelicidade. Sinto-me inteiramente embrufilho

... Não sei que fazer. Espero o pior, mas não sei em
Padre Brottier, ajudai-me.
que sentido. Por piedade

tecida

!

O

caso triste de

Também
com

um

dos rapazes

nós, nas nossas casas

coisas muito duras

!
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de Auteuil, nos enfrentamos

.

Eis a história trágica de um nosso aluno, um adolescente
morto na noite de Quarta para Quinta-feira Santa de 1983. Tinha
quinze anos e meio e foi morto com um tiro de espingarda, quando,
com um irmão e um amigo, assaltava uma loja de motociclos.
Terrível história a de Raymond, que não tinha idade para morrer
quinze anos e meio
Havia seis meses que estava numa das nossas Casas e não
pudemos livrá-lo da violência e da morte... Os pais viveram na
miséria do quarto-mundo que coabita com os nossos arranha-céus
orgulhosos, mas à sua sombra, a ponto de nem a vermos, esta
miséria ... Cerca de dois milhões de pessoas vivem assim entre
nós. Quarto-mundo, mundo cruel, que significa, falando claro, que
os pais de Raymond só comiam as migalhas da nossa abunum quarto. Isso significa ainda que viviam quatro no
dância
mesmo quarto, quando não quatro na mesma cama. Porque é
que a sua violência não nasceria do desejo de viver melhor e como
os outros, enquanto nós fingimos ignorá-los ?
Houve uma missa por Raymond numa das tardes seguintes
à entrada da Páscoa. Foi emocionante Todos os rapazes estavam
silenciosos e atentos, embora o mistério de Cristo lhes escapasse
em parte. No fim da missa, um jovem algeriano de 15 anos
dirigiu-se a mim com uma rosa que tirara do altar e, sem nada
dizer, entregou-ma como recordação de Raymond. O Director da
Casa segredou-me «Era o melhor camarada de Raymond.»

—

!

!

—

!

:

A semente produz o

seu fruto

.

.

Compreendeis agora porque é que este correio, Coração de
nos é tão necessário para conseguir os educadores e
educadoras conforme o coração de Deus, tão úteis a todos estes

Auteuil,

com uma nota optimista e mostrar-vos
como a semente lançada no coração dum rapaz, em uma das

jovens. Desejaria terminar

nossas casas, graças à imensa e misericordiosa ternura de Deus

para com os deserdados, produziu fruto a seu tempo.
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Trata-se de
preso.

Cometeu

um dos nossos
um crime grave

antigos,

e

foi

um moço que continua
em 15 de Dezembro
dum sacerdote, tocou o

julgado

de 1981. Deus, graças à acção discreta
seu coração na prisão e converteu-se. Deixemo-lo falar

:

«No dia de Natal, um grupo coral veio cantar à nossa
Casa de Reclusão. Não podíamos vê-lo, porque a primeira
com
mim; no

porta das celas estava entreaberta e a segunda,

O som chegava até
meu interior tudo era sacudido e sentia-me triste e feliz
ao mesmo tempo. Espero que tenha podido fazer-lhe
grades, fechada à chave.

compreender o comportamento que tive nesse momento.
Fui transferido para uma outra Casa de Reclusão
e condenado a seis anos de prisão criminal. No momento
foi duro, mas quando voltei à cela, a minha angústia
dissipou-se um pouco, ao ver na minha mesinha as fotos
de Cristo, do Padre Brottier e do Padre C. Deitei-me em
seguida e apertei nas mãos com todas as forças o Terço
que o Capelão me tinha oferecido. Apertei o Terço para
que o Senhor me impedisse de cair no desespero. O Senhor
ouviu-me, pois estes seis anos não me metem medo.
Combato-os com o amor de Cristo. »

No

último domingo de Setembro de 1983, este

moço recebeu

o baptismo na capela da sua antiga Casa de Auteuil, depois de
dois anos de preparação. A sua seriedade, a sua alegria, a sua

maduro de tantas e tantas orações dirigidas diariamente pela Obra de Auteuil, perturbaram todos os assistentes.

felicidade, fruto

Nada

é forte

como a oração.

Padre

GABRIEL DAVID,

C.S.Sp.

Director Geral Adjunto da Obra de Auteuil
(1984)
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